
RENHÅLLNINGSSTAXA FÖR Strängnäs 2018 
 
Allmänna bestämmelser  
Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap §§ 4-6 Miljöbalken får uttas av kommunen för täckande 
av kostnader avseende insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall. 
 
Taxan antogs 2017-12-18 av kommunfullmäktige i Strängnäs kommun och gäller från och med 
2018-01-01. 
 
Alla avgifter anges med moms inkluderad. 
 
Om SEVAB Strängnäs Energi AB kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag, 
förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med kostnadsändringen. 
 
Avgiftsskyldighet 
Fastighetsägaren skall erlägga angivna avgifter till renhållningsorganisationen. Med 
fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare (juridiska personen vid 
gemensam hämtning). Faktura kan dock efter godkännande av renhållningsorganisationen 
SEVAB Strängnäs Energi AB skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har 
skulder hos SEVAB Strängnäs Energi AB. Om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom 
föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är betalningsansvarig. 
 
Fastighetsägaren eller nyttjanderättsägaren skall ha abonnemang för hämtning av hushållsavfall 
vid t.ex. bostadshus, restauranger, affärer, verkstäder, kontor, skolor, institutioner och 
förvaltningar där hushållsavfall uppstår. 
 
Ändring av ägarförhållanden för fastigheten skall anmälas av den tidigare ägaren av fastigheten. 
Fastighetsägaren skall anmäla ändring som berör avfallshanteringen, abonnemanget eller 
betalningsansvaret. Ändringar skall anmälas till renhållningsorganisationen, SEVAB Strängnäs 
Energi AB. Avgiftsskyldighet föreligger tills ändringsanmälan gjorts. 
 
Skyldighet att erlägga avgift för bebyggd fastighet eller där hus är under uppförande föreligger 
oberoende av i vilken utsträckning huset utnyttjas.  Vid avgiftens debitering tillämpas 
kronutjämning. Vid utebliven likvid inom föreskriven tid uttas kravavgift samt beräknas 
dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
 
Särskild avgift 
När taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift t.ex. då förhållandena väsentligt avviker från 
vad som är normalt prövas beslut om särskild avgift för berörd fastighetsägare av 
Samhällsbyggnadsnämnden. De grunder som anges i 27 kap § 5 Miljöbalken beaktas. 
 
Gemensamt kärl 
Två angränsande enbostadshus eller två hushåll i samma fastighet kan dela på ett 190 liters kärl 
med hämtningsintervall varannan vecka. 
Båda fastigheterna betalar en hel fast avgift och fastigheten där kärlet står betalar även en hel 
rörlig avgift samt eventuell miljöavgift. 
Ansökan sker på särskild blankett där båda fastigheternas innehavare skriver under och vid vilken 
fastighet det gemensamma kärlets placeras. 
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Hämtningsområden 

Kommunen är uppdelad i nedanstående hämtningsområden och avgifterna anges för respektive 
hämtningsområde. För kartbilagor, se kommunens avfallsföreskrifter i renhållningsföreskrifterna. 
 
Område 1. Tätortsområden, enligt kartbilaga 1a-e i renhållningsföreskrifterna. 
 
Område 2. Landsbygd, med vilket avses övriga områden på fastlandet utom tätortsområden, samt 
öar med broförbindelse, se kartbilaga 2 i renhållningsföreskrifterna. 
 
Område 3. Ringsö, enligt kartbilaga 3 i renhållningsföreskrifterna. 
 
Område 4. Övriga öar och fastigheter utan väg- eller broförbindelse, d.v.s. område utanför område 
1, 2 eller 3. 
 
Serviceavgifter 
 
Avgift i kr per gång. 
År 2017 2018 % Förändring

Ändring av abonnemang** - 150
Indragning/utkörning av kärl,lock byte 250-350 350
Byte av kärl pga. förstörda kärl* - 450  
*Tillkommer en kostnad för inköp av kärl. Enligt prislista från vår leverantör. 
** Ändring av abonnemang för fritidshus tas emot senast en månad innan hämtningssäsongen. 
(hämtningssäsong maj-september)  
 
Hämtning av hushållsavfall i kärl (kärlsopor) 
Avfall som läggs i kärlet skall vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan 
olägenhet inte uppkommer. Vissa avfallsfraktioner skall vara utsorterade ur hushållsavfallet och får 
inte blandas med annat avfall i kärlet enligt Renhållningsföreskrifter för Strängnäs kommun 
fastställd av kommunfullmäktige. 
Är avfallet förorenat med farligt avfall tas en saneringsavgift ut. 
 
Flerbostadshus, Verksamheter och 
en- och tvåbostadshus med gemensam hämtning 
(Bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar eller annan juridisk person med minst 5 hushåll 
som delar kärl i ett geografiskt avgränsat område och har gemensam räkning) 
 
Fast avgift 
 
Fast avgift per hushåll/verksamhet vid hämtningsstället avgift i kr per år. 
År 2017 2018 % Förändring
Hushåll i flerbostadshus (hyresrätter) 483 628 30,0%
Hushåll i flerbostadshus (Brf) 483 663 37,3%
En- två bostadshus med gemensam 
hämtning 664 1 015 52,9%
Verksamhet 693 350 -49,5%  
* I den fasta avgifter för verksamheter ingår inte att kunna lämna sitt avfall på 
återvinningscentralen utan verksamheterna ska betala en avgift enligt gällande 
verksamhetsprislista. 
Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 
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Rörlig avgift 
 
Övrigt hushållsavfall avgift i kr per kärl och år. 
År 2017 2018 % Förändring
Kärlstorlek Hämtningsintervall Rörlig avgift Rörlig avgift
140 liter * Varannan vecka 1 251 1 625 23,0%
190 liter Varannan vecka 1 420 1 659 16,8%

1 gång i veckan*** 2 841 3 318 16,8%
370 liter Varannan vecka 2 405 2 595 7,9%

1 gång i veckan*** 4 810 5 190 7,9%
2 gånger i veckan*** 9 620 10 380 7,9%

660 liter Varannan vecka 4 290 4 410 2,8%
1 gång i veckan*** 8 580 8 819 2,8%
2 gånger i veckan*** 17 160 17 638 2,8%
3 gånger i veckan*** 25 740 26 457 2,8%

Säck** 1 gång i veckan 3 120 3 795 21,6%  
* 140 literskärl kommer att bytas ut till ett 190 literskärl under 2018. 
** Inga nya abonnemang tecknas. 
*** Gäller ej hämtningsområde 2 och 4 
  
Osorterat hushållsavfall avgift i kr per kärl och år.** 
År 2017 2018 % Förändring
Kärlstorlek Hämtningsintervall Rörlig avgift Rörlig avgift
190 liter Varannan vecka 1 420 1 799 26,7%

1 gång i veckan* 2 841 3 598 26,6%
370 liter Varannan vecka 2 405 2 813 17,0%

1 gång i veckan* 4 810 5 626 17,0%
2 gånger i veckan* 9 620 11 252 17,0%

660 liter Varannan vecka 4 290 4 698 9,5%
1 gång i veckan* 8 580 9 396 9,5%
2 gånger i veckan* 17 160 18 792 9,5%
3 gånger i veckan* 25 740 28 188 9,5%  

*Gäller ej hämtningsområde 2 och 4 
**Gäller från och med 2018-07-01 om matavfallsinsamling inte har införts. 
 
På osorterat hushållsavfall tillkommer även en miljöavgift avgift i kr per kärl och år.** 
År 2017 2018 % Förändring
Kärlstorlek Hämtningsintervall Miljöavgift Miljöavgift
190 liter Varannan vecka 1 500

1 gång i veckan* 3 000
370 liter Varannan vecka 3 000

1 gång i veckan* 6 000
2 gånger i veckan* 12 000

660 liter Varannan vecka 6 000
1 gång i veckan* 12 000
2 gånger i veckan* 24 000
3 gånger i veckan* 36 000  

*Gäller ej hämtningsområde 2 och 4 
**Gäller från och med 2018-07-01 om matavfallsinsamling inte har införts. 
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SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar om matavfall ska samlas in i separata kärl eller 
genom utsortering i grön påse. 
Matavfall avgift i kr per kärl och år. 
År 2017 2018 % Förändring
Kärlstorlek Hämtningsintervall Rörlig avgift Rörlig avgift
190 liter** varannan vecka 1420 0 -100,0%
190 liter 1 gång i veckan*** 2 841 0 -100,0%

2 gånger i veckan*** 5 682 0 -100,0%
370 liter* 1 gång i veckan*** 4 810 0 -100,0%  
* Gäller endast efter beslut från SEVAB Strängnäs Energi AB 
** Endast vid varannan veckas hämtning av övrigt avfall 
*** Gäller ej hämtningsområde 2 och 4 
 
Övrigt hushållsavfall avgift i kr per kärl och år vid matavfallssortering med grön påse. 
År 2017 2018 % Förändring
Kärlstorlek Hämtningsintervall Rörlig avgift Rörlig avgift
190 liter Varannan vecka 1 659
190 liter* 1 gång i veckan 3 318
370 liter Varannan vecka 2 595
370 liter* 1 gång i veckan 5 190  
* Gäller endast efter beslut från SEVAB Strängnäs Energi AB 
 
Felsorteringsavgift 
Avgift vid felaktigt innehåll i kärl 
År 2017 2018 % Förändring
Avgift per kärl och hämtningstillfälle 0 200  
 
Tilläggstjänster 
 I den rörliga avgiften ingår 0 – 5 dragmeter. 
År 2017 2018 % Förändring

Årsavgift i Kr
Tillägg per kärl och antal 
hämtningar i veckan

Tillägg per kärl och antal 
hämtningar i veckan

1 tillägg 300  
 
År 2017 2018 
Dragmeter 

 

Tillägg per kärl och 
antalet hämtningar i 

veckan 
5,1 – 10 m  1 tillägg 
10,1 – 20 m  2 tillägg 
20,1 – 30 m  3 tillägg 
30,1 – 50 m*     6 tillägg 
50,1 m >*   12 tillägg 
*Inga nya abonnemang tecknas för sådana hämtställen 
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År 2017 2018 
Övriga tillägg 

 

Tillägg per kärl och 
antalet hämtningar i 

veckan 
Låsta dörrar/bom och 
liknande  

2 tillägg per 
dörr/bom/liknande 

Olåsta dörrar**  1 tillägg per dörr 
Hiss*  3 tillägg 
Transportör*  3 tillägg 
Trappor*  1 tillägg per trappsteg 
Källarhämtning/trångt 
soprum*  4 tillägg 
*Inga nya abonnemang tecknas för sådana hämtställen  
**Kodlås räknas som olåst 
 
Extra tjänster kärlsopor (gemensam hämtning) 
Avgift i kr per kärl och hämtning.  
År 2017 2018 % Förändring
Tömning av löst avfall, överfullt 
kärl vid ordinarie hämtning*
140 liter/190 liter 72/78 100 39%/ 28%
370 liter 138 200 44,9%
660 liter 247 400 61,9%  
*Avgiften tas ut pga. arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning/spill samt att det är en 
större volym än avtalat. 
 
Avgift i kr per säck/kärl och hämtning. 
År 2017 2018 % Förändring
Extra hämtning inom 5 dagar från beställning 1:a kärl 488
Efterföljande kärl per styck på samma hämtställe 100

Vid beställning samma dag* 744

Efterföljande kärl per styck på samma hämtställe 100
Beställning av extra hämtning samma dag måste ske före 10.00. 
 
En- och två bostadshus inklusive hämtningsområdet 3 Ringsö 
Hämtning på Ringsö sker varannan vecka under perioden 1 maj till 15 oktober totalt 12 
hämtningar.  Övrig tid sker hämtning för årsabonnemang från gemensam insamlingsplats på 
Selaön. 
 
Fast avgift 
 
Avgift i kr per år. 
År 2017 2018 % Förändring
Hushåll i en - och tvåbostadshus 826 1 093 32,3%
Ringsö 1 434 1 093 -23,8%  
Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 
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Årsavgift 
Avgift i kr per kärl och år vid enskild hämtning vid färgsortering i 2 eller flera fraktioner. 
År 2017 2017 2018 2018 % Förändring

Kärl
Hämtningsinterval
l

Rörlig 
avgift

Avgift 
inkl.rörlig, 
fast avgift

Rörlig 
avgift

Avgift 
inkl.rörlig,och 
fast avgift

140 liter** Varannan vecka 1 251 2 077 1 006 2 099 1,1%
190 liter Varannan vecka 1 420 2 246 1 156 2 249 0,1%

Var fjärde vecka* 1 065 1 891 800 1 893 0,1%
370 liter Varannan vecka 2 405 3 231 2 141 3 234 0,1%
660 liter***Varannan vecka 4 290 5 116 4 028 5 121 0,1%  
Efter anmälan om hemkompostering hos Samhällsbyggnadsnämnden. 
**140 literskärl kommer att bytas ut till ett 190 literskärl under 2018 
*** Inga nya abonnemang tecknas 
 
Avgift i kr per kärl och år vid enskild hämtning av osorterat avfall. 
År 2017 2017 2017 2018 2018 2018 % Förändring

Kärl Hämtningsintervall
Rörlig 
avgift

Miljö-
avgift

Avgift 
inkl.rörlig 
och fast 
avgift

Rörlig 
avgift

Miljö-
avgift

Avgift 
inkl.rörlig, 
miljöavgift 
och fast 
avgift

190 liter Varannan vecka 1 420 2 246 1 156 3 000 5 249 133,7%
Var fjärde vecka* 1 065 1 891 800 1 500 3 393 79,4%

370 liter Varannan vecka 2 405 3 231 2 141 6 000 9 234 185,8%
660 liter** Varannan vecka 4 290 5 116 4 028 12 000 17 121 234,7%
* Efter anmälan om hemkompostering av matavfall hos Samhällsbyggnadsnämnden. 
**Inga nya abonnemang tecknas 
 
Extra tjänster för kärlsopor * 
 
Avgift i kr per kärl och hämtning. 
År 2017 2018 % Förändring
Extra hämtning sorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning 488
Extra hämtning  ej sorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning 744 * 
För Ringsö gäller extra tjänsterna från insamlingsplatsen på Selaön. 
 
Avgift i kr per kärl och hämtning.  
År 2017 2018 % Förändring
Tömning av överfullt kärl*
140 liter/190 liter 100
370 liter 200
660 litter 400  
*Avgiften tas ut pga. arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning/spill samt att det är en 
större volym än avtalat. 
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Felsorteringsavgift* 
Avgift vid felsorterat eller löst avfall i kärl 
År 2017 2018 % Förändring
Felsorteringsavgift per kärl och hämtningstillfälle* 200
Extra hämtning sorterat avfall inom 5 arbetsdagar 
från beställning ** 488
Extra hämtning ej sorterat avfall inom 5 
arbetsdagar från beställning** 744
*Felsorteringsavgiften utgår alltid vid felsortering.  För Ringsö gäller hämtningen av avfallet från 
insamlingsplatsen på Selaön 
**Vid extra hämtning på grund av felsortering tillkommer felsorteringsavgiften.  
 
Avgift i kr per år  
År 2017 2018 % Förändring
Kärl med låsbartlock* 150  
*Endast lås som är monterade av SEVAB Strängnäs Energi AB. 
 
 
Fritidshus inklusive hämtningsområde 3 Ringsö 
Hämtningsintervall 15 april till 30 september totalt 12 hämtningar.  
Hämtning på Ringsö sker varannan vecka under perioden 1 maj till 15 oktober totalt 12 
hämtningar.  
 
Fast avgift 
Fast avgift i kr och år. 
År 2017 2018 % Förändring
Fritidshus 774 878 13,4%
Ringsö 1 434 878 -38,8%  
Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 
 
Årsavgift 
Avgift i kr per säsong och kärl vid enskild hämtning vid färgsortering i 2 eller flera fraktioner. 
År 2017 2017 2018 2018 % Förändring

Kärl
Hämtnings
intervall

Rörlig-
avgift

Avgift inkl 
rörlig och fast 
avgift

Rörlig-
avgift

Avgift inkl 
rörlig och 
fast avgift

140 liter*
Varannan 
vecka 659 1 433 440 1 318 -8,0%

190 liter
Varannan 
vecka 798 1 572 567 1 445 -8,1%

190 liter
Var fjärde 
vecka** 284 1 162

370 liter
Varannan 
vecka 1 388 2 203 1 149 2 027 -8,0%  

* 140 literskärl kommer att bytas ut till ett 190 literskärl under 2018 
**Efter anmälan om hemkompostering av matavfall hos Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Avgift i kr per säsong och kärl vid enskild hämtning vid osorterat. 
År 2017 2017 2017 2018 2018 2018 % Förändring

Kärl
Hämtnings
intervall

Rörlig 
avgift Miljöavgift

Avgift 
inkl.rörlig 
och fast 
avgift

Rörlig 
avgift Miljöavgift

Avgift 
inkl.rörlig, 
miljöavgift 
och fast 
avgift

190 Liter
Varannan 
vecka 798 1 572 567 1 500 2 945 87,3%

190 Liter
Var fjärde 
vecka* 284 750 1 912

370 Liter
Varannan 
vecka 1 388 2 203 1 149 3 000 5 027 128,2%

* Efter anmälan om hemkompostering av matavfall hos Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
Fritidshus med gemensam hämtning och säsongshämtning verksamheter 
 
Hämtningsintervall 15 april till 30 september totalt 12 hämtningar 
(Fritidshusförening, samfällighetsföreningar eller annan juridisk person med minst 5 fritidshus som 
delar kärl med färgsortering i ett geografiskt avgränsat område och har gemensam räkning) 
 
Avgift i kr per säsong och kärl. 

År 2017 2018 % Förändring

Kärl Hämtningsintervall
Rörlig 
avgift

Rörlig 
avgift

190 l kärl Varannan vecka 798 567 -29%
370 l kärl Varannan vecka 1 388 1 149 -17,2%  
Tillkommer fast avgift per anslutet fritidshus eller verksamheter. 
 
Extra tjänster fritidshus och fritidshus med gemensam hämtning**  
Avgift i kr per kärl och hämtning 

 

År 2017 2018 % Förändring
Extra hämtning inom 5 arbetsdagar 
från beställning (inom 
hämtningsintervallet*) 488
Extra hämtning av ej sorterat avfall 
inom 5 arbetsdagar från beställning 
(inom hämtningsintervallet*) 744
Extra hämtning  i samband med 
annan hämtning i området, utanför 
hämtningsintervallet*. 388
Extra hämtning av ej sorterat avfall i 
samband med annan hämtning i 
området, utanför 644  

* Hämtningsintervall 15 april till 30 september  
** För Ringsö gäller extra tjänsterna från insamlingsplatsen på Selaön. 
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Felsorteringsavgift* 
 
Avgift vid felsorterat eller löst avfall i kärl 
År 2017 2018 % Förändring
Fel sorteringsavgift per kärl och hämtningstillfälle* 200
Extra hämtning inom 5 arbetsdagar från beställning (inom 
hämtningsintervallet**) 488
Extra hämtning av ej sorterat avfall inom 5 arbetsdagar från 
beställning (inom hämtningsintervallet**) 744
Extra hämtning sorterat avfall  i samband med annan hämtning i 
området, utanför hämtningsintervallet**. 388
Extra hämtning av ej sorterat avfall i samband med annan 
hämtning i området, utanför hämtningsintervallet**. 644  
*Felsorteringsavgiften utgår alltid vid felsortering. För Ringsö gäller hämtningen av avfallet från 
insamlingsplatsen på Selaön 
  **Vid extra hämtning på grund av felsortering tillkommer felsorteringsavgiften.  
 
Avgift i kr per kärl och hämtning. 
År 2017 2018 % Förändring
Tömning av överfullt kärl *
140 liter/190 Liter 100
370 Liter 200  
*Avgiften tas ut pga. arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning/spill samt att det är en 
större volym än avtalat. 
 
Avgift i kr per år 
År 2017 2018 % Förändring
Kärl med låsbartlock* 150  
*Endast lås som är monterade av SEVAB Strängnäs Energi AB. 
 
Hämtning av hushållsavfallavfall i container efter beslut från SEVAB Strängnäs Energi AB  
Avgift i kr per ton. 
År 2017 2017 2018 2018 % Förändring

Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms
Container för hushållsavfall.* 1 627 1 301
Container för osorterat 
hushållsavfall** 2 500 2 000
*Containerhyra och transportavgift tillkommer se prislista för verksamhetsavfall. 
** Där det inte finns matavfallssortering. Containerhyra och transportavgift tillkommer se prislista 
för verksamhetsavfall 
 
Tilläggstjänster containerhämtning 
Avgift i kr per ton/kg. 
År 2017 2017 2018 2018 % Förändring

Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms
Sorteringsavgift per ton 1 500 1 200

Saneringsavgift per kg

Prissättning 
efter sort av 
farligt avfall

Prissättning 
efter sort av 
farligt avfall

Prissättning 
efter sort av 
farligt avfall

Prissättning 
efter sort av 
farligt avfall  
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Latrin 
Avgift i kr per behållare och säsong 
År 2017 2018 % Förändring
Hämtning av behållare med påsatt lock utanför toaletten 4 
gånger per säsong 1 862 2 000 7,4%
Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på 
avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil 4 gånger 
per säsong 1 515 1600 5,6%  
 
Extra tjänster latrin 
Avgift i kr per behållare och hämtning 
År 2017 2018 % Förändring
Sorteringsavgift per gång vid felaktigt innehåll - 300
Tillägg för extra behållare vid ordinarie hämtning utanför 
toaletten 380 500 31,6%
Tillägg för extra behållare vid ordinarie hämtning på 
avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil 348 400 14,9%
Extra hämtning av behållare inom 7 arbetsdagar från 
beställning* 780/828 800
*Gäller ej Ringsö  
 
Hämtning av trädgårdsavfall* 
Kan endast beställas då fastigheten har hushålls- eller fritidshusabonnemang. 
Avgift i kr per kärl och säsong 
År 2017 2018 % Förändring
Hämtning av kärl varannan vecka under säsong. 490 490 0,0%
Extra hämtning av kärl inom 7 arbetsdagar under säsong. 102 102 0,0% * 
Gäller endast efter godkännande från SEVAB Strängnäs Energi AB. 
 
Hämtning av grovavfall 
Kan endast beställas då fastigheten har hushålls- eller fritidshusabonnemang. 
Avgift i kr per hämtning  
År 2017 2018 % Förändring
Hämtning från markplan av sorterat grovavfall per m ³*

267 300 12,4%
Hämtning från markplan av osorterat grovavfall per m ³*

450
Hämtninga av vitvaror per st 267 300 12,4%  
*Max 2 mᶟ  
*Tunga möbler t.ex. piano tas inte med.  
*Vid städning för att komma åt grovavfallet utgår en timkostnad. (minsta debitering 1 timme) Se 
prislista för verksamhetsavfall. 
 
Omhändertagande av döda sällskapsdjur* 
Avgift i kr per djur 
År 2017 2018 % Förändring
Avlämmning av döda sällskapsdjur 3 000  
*Plus mottagningsavgift enligt gällande prislista Strömsholm djursjukhus 
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Omhändertagande av jaktavfall* 
Avgift i kr  
År 2017 2018 % Förändring
Fast avgift per avlämning* 1 200
Avgift per kg 20  
*Tillkommer avgift per kg 
 
Slamtömning gäller hämtningsområde 1,2 och 3. 
 
Slamavskiljare (slav) enskilda brunnar och minireningsverk.  
Avgift i kr per tömningstillfälle och slamavskiljare på områdes ordinarie tömningsvecka* 
År 2017 2018 % Förändring

Tankvolym
Avgift Behandling 
ochTransport

Avgift Behandling 
och Transport

1mᶟ 732 732 0,0%

2mᶟ 899 899 0,0%

3mᶟ 1 169 1 169 0,0%

4mᶟ 1 321 1 321 0,0%

5mᶟ 1 659 1 659 0,0%

6mᶟ 1 811 1 811 0,0%

7mᶟ 2 213 2 213 0,0%

8mᶟ 2 365 2 365 0,0%

9mᶟ 2 517 2 517 0,0%
För brunnar större än 9 mᶟ 
beräknas avgiften per  m ³ 
brunnsvolym 289 289 0,0%  
* Beställning av slamtömning skall ske senast kl. 15.00 dagen före områdets tömningsdag. 
** Tillkommer arbetsmiljöavgift debiteras när slangdragning överstiger 10 meter och/eller 
brunnslock väger över 25kg. 
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Sluten tank (slta) gäller hämtningsområde 1,2 och 3*** 
Avgift i kr per tömningstillfälle och sluten tank på områdes ordinarie tömningsdag* 
År 2017 2018 % Förändring

Tankvolym
Avgift Behandling 
och Transport**

Avgift Behandling 
och Transport**

1mᶟ 899 899 0,0%

2mᶟ 1 067 1 067 0,0%

3mᶟ 1 320 1 320 0,0%

4mᶟ 1 472 1 472 0,0%

5mᶟ 1 810 1 810 0,0%

6mᶟ 1 962 1 962 0,0%

7mᶟ 2 364 2 364 0,0%

8mᶟ 2 516 2 516 0,0%

9mᶟ 2 668 2 668 0,0%
För brunnar större än 9 mᶟ 
beräknas avgiften per  m ³ 
brunnsvolym 289 289 0,0%  
* Beställning av slamtömning skall ske senast kl. 15.00 dagen före områdets tömningsdag. 
** Tillkommer arbetsmiljöavgift debiteras när slangdragning överstiger 10 meter och/eller 
brunnslock väger över 25kg. 
***Inga nya abonnemang tecknas för Ringsö. 
 
 
Tömning bajamaja gäller hämtningsområde 1 och 2. 
År 2017 2018 % Förändring
Töming per styck 1 543 3 000 94,4%  
 
 
Fettavskiljare gäller hämtningsområde 1 och 2. 
Avgift i kr per tömningstillfälle på ordinarie tömningsvecka* 
År 2017 2018 % Förändring
Volym Behandling/ Transport Behandling/Transport*
< 1m ³ 1 125 1 125 0,0%
1m ³-3 m ³ 1 500 1 500 0,0%
För fettavskiljare större än 
3 m³ beräknas avgiften per  
m ³ fettavskiljarvolym - 400 * 
Arbetsmiljöavgift debiteras när slangdragning överstiger 10 meter och/eller brunnslock väger över 
25kg. 
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Arbetsmiljöavgift 
 I den ordinarie avgiften ingår 0 – 10 dragmeter. 
År 2017 2018 % Förändring

Årsavgift i Kr Tillägg per tömning Tillägg per tömning
1 tillägg 300  
 
År 2017 2018 
Dragmeter  Tillägg per tömning 
10,1 m – 20 m  1 tillägg 
20,1 m – 30 m  2 tillägg 
30,1m  – 40 m*     6 tillägg 
40,1 m– 50 m*     8 tillägg 
50,1 m >  12 tillägg 
Lock > 25 kg*  1 tillägg 
*Inga nya abonnemang tecknas för sådana hämtställen 
 
Tilläggstjänster  
För slamavskiljare, enskilda brunnar, minireningsverk, sluten tank, fettavskiljare och fosforfällor. 
Nedan tilläggsavgifter tillkommer på ordinarie priser. 
 
Budning inom ordinarie tur för området.  
Avgift i kr per tömningstillfälle** 
År 2017 2018 % Förändring
Tömning inom 5 arbetsdagar* 151 151 0,0%  
*För Ringsö gäller detta endast i samband med ordinarie hämtning. 
** Gäller ej fettavskiljare 
 
Budningsavgift för annan dag än ordinarie tur för området ** 
Avgift i kr per tömningstillfälle 
År 2017 2018 % Förändring 
Tömning inom 2 arbetsdagar* 1 115 1 115 0,0%  
*Finns inte att beställa för Ringsö. 
** Gäller ej fettavskiljare 
 
Budningsavgift fettavskiljare för annan dag än ordinarie tur för området. 
Avgift i kr per tömningstillfälle 
År 2017 2018 % Förändring 
Tömning inom 5 arbetsdagar 2 175 2 175 0,0%  
 
Bomkörning 
Avgift i kr per gång 

2017 2018 % Förändring
Bomkörning 589 589 0,0%  
 
Återfyllning vatten minireningsverk 

2017 2018 % Förändring
Återfyllning 560 560 0,0%  
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Fosforfällor 
 
Avgift i kr per tömningstillfälle 
År 2017 2018 % Förändring

Behandling/Transport Behandling/Transport
Hämtning i säck < 500 kg 1 600 1 500 -6,3%
Hämtning i säck  > 500 kg 1 600 1 700 6,3%
Avgift per styck vid flera än 1 
säck 0 500

Hämtning i lösvikt  < 1 kubik 2 430 2 430 0,0%
*Säck måste vara placerad vid farbar väg vid hämtningstillfället 
 
Definitioner 
Fastavgift 
Den fasta avgiften för hushållskunder täcker kostnaderna för administration, information, 
återvinningscentralerna, insamling och behandling av farligt avfall från hushållen samt hämtning 
av grovavfall. 
För verksamhetskunder täcker den fasta avgiften administration och information. 
 
Rörlig avgift 
Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av 
hushållsavfallet och en eventuell miljöavgift. Komprimerade kärl accepteras ej. Den rörliga avgiften 
påverkas av hämtningsintervall, kärlstorlek och eventuella tillägg för dragavstånd mm. I avgiften 
ingår 0 – 5 dragmeter (Dragmeter gäller ej för en-och tvåbostadshus samt fritidshus) 
 
Osorterat hushållsavfall: 
Om hushållen inte sorterar ut producentansvarsavfall t.ex. förpackningar och tidningar enligt 
producentansvars förordningarna samt matavfall och trädgårdsavfall, grovavfall, farligt avfall mm 
enligt renhållningsföreskriften så är hushållsavfallet osorterat. 
 
Sorterat hushållsavfall: 
Om hushållen sorterar ut producentansvarsavfall t.ex. förpackningar och tidningar enligt 
producentansvars förordningarna samt matavfall och trädgårdsavfall, grovavfall, farligt avfall mm 
enligt renhållningsföreskriften så är hushållsavfallet sorterat. 
 
 
Övrigt hushållsavfall: 
Övrigt hushållsavfall är det som finns kvar när hushållen sorterat sitt avfall enligt producentansvars 
förordningar och renhållningsföreskriften. Övrigt hushållsavfall är alltså en fraktion av det 
sorterade hushållsavfallet (en annan fraktion är pappersförpackningar, en tredje är matavfall osv.) 
 
Grovavfall 
Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i 
hushållsavfallet. Det kan vara möbler, cyklar, kastruller, speglar, bananlådor, keramik, madrasser, 
mm. Byggavfall, trädgårdsavfall, bildelar eller fasta installationer så som badkar, handfat, 
värmepannor, värmepumpar, eller heltäckningsmattor definieras inte som grovavfall. 
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Miljöavgift: 
Miljöavgift motiveras med hänvisning till Miljöbalken 27 kap § 5 som säger ” Avgiften får tas ut på 
ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering 
främjas”. De som inte vill sortera sitt avfall på ett sätt som gör att vi kan återvinna det får betala 
mer än de som sorterar.  
 
Arbetsmiljöavgift: 
Tillägg för dragmeter debiteras när slangdragning överstiger 10 meter och för lock tyngre än 25 
kg. 
 
Bomkörning: 
Vid t.ex. vägen ej framkomlig, brunnen är övertäckt eller annat som hindrar tömningen. 
 
En- och två bostadshus: 
Med en- och två bostadshus menas friliggande hus med en eller två bostäder, t.ex. enplanshus, 
villor, stugor, jaktstugor, boningshus på jordbruksfastighet, lantställen, sommarhus.  Begreppet 
omfattar även parhus, radhus, kedjehus där varje bostad har ett eget tak och egen ingång i 
marknivå. 
 
Flerbostadshus: 
Är ett bostadshus med minst tre stycken bostadslägenheter. 
 
Fritidshus: 
Med fritidshus avses hus som är avsett att användas som tillfällig bostad under semester eller 
annan fritid som inte nyttjas för permanent boende. 
 
Fastighetsnära insamling: 
Detta är en valfri transporttjänst.  Insamlingen av producentansvarsavfall ska finansieras av 
producenterna. Deras insamlingssystem är återvinningsstationerna. Den tjänsten vi erbjuder är att 
transportera hushållens förpackningar/returpapper till producenternas insamlingsplats så att 
kunden själv inte behöver transportera dit förpackningar/returpapper. 
 
Verksamheter: 
Med verksamheter avses skolor, förskolor, restaurang, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, 
båtklubbar med mera. 
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